
 

 

 

 

 

Obvestilo Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS 

LAŽNE EKSTAZI TABLETKE, KONOPLJA Z NEVARNIM SINTETIČNIM KANABINOIDOM 

 

Ljubljana, 5. julij 2021 – V okviru Sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS so bile v Mariboru in 

Ljubljani zaznane lažne ekstazi tabletke, v Mariboru je bila zbrana tudi konoplja s sintetičnim 

kanabinoidom MDMB-4en-PINACA, na Gorenjskem je bil zbran vzorec heroina z zelo potentnim 6-

acetilmorfinom in v Ljubljani vzorec kokaina z višjo vsebnostjo levamisola. 

Lažne ekstazi tabletke 

Analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je pokazala, da rdeča ekstazi tabletka v 

obliki srčka, ki je bila zbrana v Mariboru, ne vsebuje MDMA temveč lidokain.  Zelena tabletka v obliki 

trikotnika z logotipom Mitsubishi pa poleg MDMA vsebuje tudi lidokain. Lidokain je lokalni anestetik, 

ob uporabi katerega lahko pride tudi do neželenih učinkov, kot so: znižan krvni tlak, slabost, bruhanje, 

omotica, občutek zbadanja, odrevenelosti, upočasnjen srčni utrip. 

 

Ekstazi tabletka oranžne barve z logotipom Supermana, ki je bila zbrana v Ljubljani, je namesto MDMA 

vsebovala borovo kislino. Borova kislina se sicer uporablja kot antiseptik, insekticid in kot zaviralec 

gorenja. Borova kislina ni namenjena oralni uporabi. Ob morebitnem zaužitju lahko nastopijo stranski 

učinki, kot so: slabost, bruhanje, diareja, krči, vznemirjenje, utrujenost.  

 

      

Lažne ekstazi tabletke 

 



Konoplja s sintetičnim kanabinoidom MDMB-4en-PINACA 

V Mariboru zbrana konoplja je vsebovala tudi sintetični kanabinoid MDMB-4en-PINACA. Ta sintetični 

kanabinoid je povezan s številnimi zastrupitvami in smrtnimi primeri v različnih državah EU. Še posebej 

nevarna je hkratna uporaba MDMB-4en-PINACE z drugimi drogami, ki delujejo depresivno na centralni 

živčni sistem, kot so npr. alkohol, opioidi, sedativi, hipnotiki. Tovrstne kombinacije lahko privedejo do 

življenjsko ogrožajočih zastrupitev. 

 

Heroin s 6-acetilmorfinom 

Na Gorenjskem je bil zaznan čistejši heroin, ki je vseboval tudi zelo potentno snov 6-acetilmorfin. Ob 

tem je treba opozoriti, da je 6-acetilmorfin bolj potenten kot heroin. Vzorec zato predstavlja večje 

tveganje za predoziranje, pri katerem lahko pride do depresije dihanja (upočasnjeno dihanje, dihalni 

zastoj) in smrti.  

Znaki predoziranja: huda zaspanost, neodzivnost ali koma, motnje dihanja (navadno je upočasnjeno, 

neredno oziroma neritmično z dolgimi presledki med vdihi, ali pa povsem preneha) in zoženje zenic. 

Zastrupljena oseba je neodzivna, ni je mogoče prebuditi, ima pomodrele ustnice in nohte, hladno in 

znojno kožo, ozki zenici ter znake dihalne stiske (grgra, smrči ali se duši). 

 

Kokain z visoko vsebnostjo levamisola 

V Ljubljani se je ponovno pojavil kokain z visoko vsebnostjo levamisola, in sicer je zbrani vzorec 

vseboval  približno 26 % levamisola. Levamisol je sicer zdravilo, ki se uporablja v veterini za zdravljenje 

okužb z zajedavci. Pri ljudeh so opisani naslednji negativni učinki levamisola: slabost, diareja, omotica, 

vročina, nespečnost, glavobol, krči, slabo počutje. Levamisol lahko povzroči zmanjšanje števila belih 

krvničk in ošibi imunski sistem, zaradi česar je posameznik izpostavljen tudi večjemu tveganju za razvoj 

nevarnih infekcij.  

Vzorce so v okviru anonimnega zbiranja vzorcev psihoaktivnih snovi zbrale info točke Društva Stigma 

in Združenja DrogArt. Analizo vzorcev je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 

Obvestilo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
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